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  WEEK VAN 24 JUNI T/M 2 JULI 2017 

 
WEEST NIET BANG! 
Het Evangelie van deze zondag is een gedeelte uit de zendingsrede van Jezus. Hierin geeft Jezus zijn 
leerlingen de opdracht, om van Hem te getuigen. Hij waarschuwt ze, dat ze ook op tegenweer zullen 
stuiten. Tot twee keer toe bezweert Jezus zijn leerlingen: Weest niet bang! Weest niet bevreesd! 
Tegenover angst en vrees roept Jezus op, vertrouwen te hebben in Onze Vader in de hemel. Dat deed 
ook de profeet Jeremia. En zo gaat Jezus zelf ons voor. 
pastor P. Rentinck 
 
PAROCHIEAGENDA 
za 24 juni 18.00 uur oecumenische vesper: pastor Martens, Mixtuur 
twaalfde zondag door het jaar 
zo 25 juni   09.30 uur    eucharistieviering: pastor Rentinck, Mixtuur 
ma  26 juni   14.00 uur     ouderensoos 
di 27 juni 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp 
    20.00 uur tweede avond Op weg naar het Doopsel, pastor Westerveld 
wo 28 juni 19.30 uur redactievergadering Martinus Magazine 
vr  30 juni 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Rentinck 
za 01 juli 18.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Smits, cantor 
dertiende zondag door het jaar 
zo   02 juli    09.30 uur     slotviering: eucharistieviering: pastor Smits, gemengd koor en Mixtuur 
Maandag tot en met vrijdag:  08.00 uur: eucharistieviering  in de Antoniuskapel  
Maandag tot en met vrijdag:  09.30-12.00 uur: dagkapel geopend 
 
INTENTIES 
Za 24 juni: jaargedachtenis Beatrice Laudisio-Mazzarella; familie Van Burik-Fransen. 
Zo 25 juni: jaargedachtenis Beatrice Laudisio-Mazzarella; familie Van Engelen-Verkerk;  
voor Els Hart-Jaspers en Catelijne Hart-Burgman, dat de steppe mag bloeien. 
Za 01 juli: Jan Philippen. 
Zo 02 juli: Henny Scherrenberg-van Impelen; Kees en Jo van Batenburg-Lavrijsen; Linie en Wout 
Mobach-Tieleman; ouders Kees en Jo van Leeuwen-de Bruijn; pa en ma Van der Sluijs. 
 
COLLECTE 
Afgelopen weekend bedroeg de collecte voor onze geloofsgemeenschap € 256,55.  
Na de Muzikale Thema Vesper was de opbrengst van de collecte € 137,90.  
Tijdens de vieringen in het weekend is er één collecte.  
De opbrengst daarvan is bestemd voor onze geloofsgemeenschap.  
Wij danken u voor uw gaven. 
 
ZONDAG 2 JULI: SLOTVIERING 
Op zondag 2 juli sluiten we ons actieve parochieseizoen af met de 'slotviering' en aansluitend koffie.  
U bent van harte welkom om dit mee te vieren. De vieringen in de zomerperiode gaan uiteraard gewoon 
door, want zoals iemand ooit zo mooi zei: God heeft ook geen vakantie, maar de koren hebben die 
zomerweken vrij om hun stembanden wat rust te geven, zodat ze in het nieuwe seizoen onze vieringen 
weer meerstemmig kunnen opluisteren. 
 

 

 



 

 

KERKENNACHT  2017    
Dit jaar is op vrijdagavond 23 juni Kerkennacht Utrecht plechtig geopend in de Domkerk met een 
vesperviering en een dictee.  
Zaterdag 24 juni gaan verschillende kerken in de stad Utrecht open, niet alleen voor een toeristisch 
bezoek, maar ook voor een ervaring van de kerk als religieus bouwwerk.  
Dit jaar zal ook de St. Catharinakathedraal geopend zijn van 12.00 tot 23.00 uur.  
 
KERKENNACHT IN DE KERKEN VAN UTRECHT-OOST 
Er zijn flyers verspreid door Utrecht-Oost met het programma van de 3 kerken: 
Holy Trinity Church: van 19.00 uur tot 7.00 uur zondag worden alle 150 psalmen gezongen door het 
koor van de kerk en andere koren. Verschillende muzikale tradities komen aan bod (Engels, Gregoriaans, 
orthodox, Geneefs, modern). Om 7.30 uur afgesloten met Choral Mattins (Anglicaans morgengebed). 
Antoniuskapel: om 18.00 uur een oecumenische vesper. 
Aloysiuskerk: nacht van het gezongen woord. 
19.00 uur: versjes en gedichten met en voor kinderen, 
19.45 uur: Koor Mixtuur met een nightsong van Engelse en Nederlandse psalmen en liederen, 
21.00 uur: draag uw favoriete religieuze gedicht voor, 
21.30 uur: gezongen poëzie: een keur uit Valerius’ Gedenck’ clanck, 
22.00 uur: voordracht van poëtische teksten rond thema’s: Zomer, St. Jan, Water, Doop (24 juni is 
feestdag Johannes de Doper en het begin van de zomer. 
Wilhelminakerk en Huiskamer: van 19.00 tot 22.30 uur: Proeverij. 
De Wilhelminakerk laat in het klein zien wat zij te bieden heeft aan kerkelijke en wijkgerichte 
activiteiten. Kom ‘proeven’ van meditatie, wijkmaaltijd, Bijbelstudie, soos, rondleiding door de kerk, 
muziek, korte film, minirommelmarkt, fotopresentatie.  
 
BEDEVAART NAAR KEVELAER , DONDERDAG 17 EN VRIJDAG 18 AUGUSTUS 2017 
De Utrechtse bedevaart, voor jong en oud, sluit aan bij Kevelaer als plek, waar de Moeder Gods wordt 
vereerd als “Troosteres van de bedroefden”. En plaats ook om verdriet en verlies bij Maria neer te 
leggen.  
In diverse plaatsen rondom Utrecht zijn er opstapplaatsen voor de deelnemers. Het gezamenlijk vertrek 
van de bussen is donderdag 17 augustus om omstreeks 8.00 uur. De kosten voor deze reis bedragen 
€  45,-- per persoon. Hierin zijn niet begrepen de verblijfskosten in Kevelaer.  
Evenals vorig jaar kunt u er ook voor kiezen om één dag mee te gaan. Donderdag 17 augustus vertrekt 
de bus dan om ongeveer 21.30 uur weer uit Kevelaer. De kosten voor de ééndaagse reis incl. diner en 
koffie op de heen- en terugreis bedragen € 55,-- per persoon. 
Ook wordt er jaarlijks een fietsbedevaart georganiseerd. Dit jaar van 16 tot met 19 augustus 2017. 
Informatie via de secretaris. U kunt zich nog opgeven bij de secretaris van de Broederschap: mevrouw 
C.A.M. de Sain-Scholman, telefoon 030-6374128 of e-mail: 
secretariaatutrechtsebroederschap@hotmail.com, 
zie ook www.bedevaartkevelaer-utrecht.nl 
 
“JONGEREN, HET GELOOF EN DE ONDERSCHEIDING VAN DE ROEPING”  
BIJEENKOMST ZATERDAG 2 SEPTEMBER 
In het najaar komen de bisschoppen van de rooms katholieke kerk in Rome bij elkaar om te spreken 
over jongeren. Ter voorbereiding van de bijeenkomst is een document uitgegeven “Jongeren, het geloof 
en de onderscheiding van de roeping”  (te vinden op  de site van de Utrechtse 
parochies: www.sintludgerus.nl, www.stmartinusutrecht.nl). 
Het pastorale team van de Utrechtse parochies nodigt jongeren in de leeftijd van 16 tot 29 jaar uit om 
naar aanleiding van het document met elkaar te spreken over de betekenis voor geloof en kerk. Jonge 
mensen  zijn  van harte welkom op zaterdag 2 september in Kerkcentrum H. Johannes de Doper en H. 
Bernardus, Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR  Utrecht. De bijeenkomst wordt afgesloten met een 
gezamenlijke maaltijd. 
Aanmelding voor 26 augustus bij het secretariaat van de St. Martinusparochie, tel. 030-2546147,  
e-mail: secretariaat@stmartinusutrecht.nl 
Voor nadere informatie: Gerrit Jan Westerveld, E-mail  gj.westerveld@tiscali.nl of 030-2963078. 
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